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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh wajib pajak, 

sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor dengan kompensasi sebagai variabel 

moderasi (Studi Kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di 

kantor SAMSAT Kudus), maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel pengetahuan wajib pajak merupakan variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. pengetahuan merupakan dasar wajib pajak untuk paham 

akan pentingnya perpajakan khususnya pajak kendaraan 

bermotor, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak menjadi dasar 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus 

2. Variabel Sanksi Pajak merupakan variabel yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pelaksanaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan 

wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk 

patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal tersebut 

sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sanksi pajak menjadi dasar pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus. 

3. Variabel kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban 

perpajakan merupakan unsur penting yang berpengaruh 

terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Jika kesadaran pajak 

yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban 

pajaknya meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib pajak menjadi dasar pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus. 

4. Variabel moderasi kompensasi merupakan variabel yang 

memperlemah hubungan antara pengetahuan wajib pajak, 

sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Artinya variabel 
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moderasi kompensasi tidak menjadi faktor yang mendorong 

wajib pajak untuk semakin patuh dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kompensasi tidak menjadikan dasar dalam memperkuat  

hubungan antara pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan 

kesadaran wajib pajak 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan, peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang 

diharapkan bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang 

berkaitan dengan penelitian. Saran yang bisa disimpulkan dari 

hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggali variabel 

lain yang dapat  lebih mempengaruhi tentang kepatuhan wajib 

pajak di SAMSAT Kudus 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode dan alat 

uji yang lebih lengkap dan akurat sehingga diperoleh hasil 

yang lebih valid 

C. Penutup 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, penulisan, 

penelitian, penyajian, sistematika maupun analisis. Hal itu semata-

mata merupakan suatu keterbatasan ilmu dan kemampuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengaharpkan saran dan 

kritik dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk 

mencapai suatu kesempurnaan. 


